Zbigniew Nowak z „Halemby”:
Z szacunkiem do życia

W Sejmie jest zawsze gorąco,
kiedy rozmawiamy o górnictwie

Górnik, który przeżył katastrofę dla żony i córki

rozmowa z posłem Grzegorzem Tobiszowskim s.9
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Nowy kierunek:
Duda przewodniczącym „S”
strona 6

„BOGDANKA”. Czy NWR stanie się właścicielem lubelskiej kopalni?

Fot. arch. LW BOGDANKA SA

Delegaci na XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zdecydowali: Komisją Krajową Związku przez najbliższe 4 lata pokieruje Piotr
Duda z Gliwic, dotychczasowy przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”, który zastąpił Janusza Śniadka (obydwaj na zdjęciu).
Ponadto delegaci wybrali również Komisję Krajową i Krajową Komisję Rewizyjną. Decyzja Zjazdu oznacza także, że dla śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” rok wyborczy w Związku jeszcze się nie zakończył: teraz związkowcy muszą wybrać nowego szefa struktur regionalnych.

Przeciw wrogiemu przejęciu
strona 2-3
Koncern NWR, za którym stoi jeden
z najbogatszych Czechów Zdenek
Bakala jest poważnie zainteresowany lubelską „Bogdanką”. Gotów jest
zapłacić ponad 100 zł za akcję polskiej kopalni. Przeciwni wrogiemu
przejęciu są zarówno zarząd kopalni,
związki zawodowe, załoga, lokalni samorządowcy. O tym, czy „Bogdanka”
stanie się własnością NWR zdecydują
zarządzający otwartymi funduszami

emerytalnymi, do których należą akcje spółki.
- Znaleźliśmy się w potrzasku przyznaje Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący kopalnianej „Solidarności”. - Cokolwiek zrobimy może się źle
skończyć. Jeśli nasz protest przybierze
na sile akcje kopalni mogą pójść w dół,
a wtedy tylko ułatwimy NWR przejęcie
naszej kopalni. Staramy się więc postępować mądrze.

Związkowcy organizują więc spotkania z miejscowymi politykami, rozmawiają z dziennikarzami, przekonując
ich do swych racji, do tego, że spółka
ma świetne perspektywy i nie potrzebuje inwestora branżowego, żeby się
rozwijać. Ale w istocie sami niewiele
mogą, bo spółka odkąd Skarb Państwa
pozbył się swych akcji znalazła się poza
kontrolą społeczną.

Czy górnictwu potrzebna jest konsolidacja?

Lepiej razem
niż osobno
W Katowicach, w odstępstwie kilku ulic mieszczą się siedziby dwóch spółek
węglowych. Działają one na tym samym rynku, mają tego samego właściciela,
czyli Skarb Państwa. Nie tylko rozsądek, ale analiza ekonomiczna podpowiada, że
dla rozwoju branży niezbędna jest konsolidacja, bowiem dalszy podział śląskiego
węgla nie służy żadnej ze spółek węglowych – przekonuje Dominik Kolorz, szef
górniczej „Solidarności”.
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Prezes JSW za szybką prywatyzacją

Giełda ponad wszystko
Jastrzębska Spółka Węglowa inwestuje w nowe pole wydobywcze „Bzie I” i
zapowiada rychły debiut giełdowy. Prezes spółki Jarosław Zagórowski przekonuje, że spółka będzie miała przygotowany prospekt emisyjny w pierwszej połowie
2011 r. W tym celu intensywnie współpracuje z firmą doradczą KPMG oraz innymi. Jednocześnie zapewnia, że szybkiej prywatyzacji chce załoga JSW?!
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Prywatna kopalnia,
publiczny problem

Zastępcze
tematy
Czym żyją dziś media? Czym w
konsekwencji żyją Polacy? W ciemno mogę podać trzy główne tematy,
które nie schodziły i nie schodzą z
czołówek wiadomości: konflikt wokół
krzyża spod Pałacu Prezydenckiego,
wojna z dopalaczami oraz harce polityczne posła Palikota.
Z trzech wymienionych tematów
może jedynie problem dopalaczy ma
jakąś wagę społeczną, lecz i on jest
według mnie nazbyt rozdmuchany, bo
problem uzależnień był, jest i będzie.
Może nawet się komuś narażę, ale
uważam, że temat dopalaczy „spadł
z nieba” Donaldowi Tuskowi i jego
ekipie. Wreszcie premier mógł się
wykazać wrażliwością społeczną. A
dla mnie to nic innego, jak temat zastępczy.
Każda władza by ukryć swoją bezsilność i niemoc, brak pomysłów na
rządzenie, wymyśla sobie jakiś temat
zastępczy, by opinia publiczna skupiona na nim nie zauważyła wysiłków tej
władzy jakie wkłada w nic nierobienie.
Ba, każda władza potrzebuje tzw. dogodnych wrogów, a takim jest Dawid
B., osławiony król dopalaczy.
Te swoiste „zamulanie” opinii
publicznej zastępczymi tematami ma
odwrócić uwagę od spraw naprawdę
ważnych. Kogo w świetle awantury o
krzyż lub wojny z dopalaczami może
interesować upadek polityki społecznej w Polsce?
Może nie wszyscy o tym wiedzą,
ale oprócz wzrostu podatku VAT (o 1
procent), rząd szykuje nam całą masę
przykrych niespodzianek. Otóż proponowane są m.in. likwidacja ulgi podatkowej na dzieci, likwidacja wspólnego
rozliczenia podatkowego małżonków,
likwidacja ulgi internetowej, zamrożenie kwoty wolnej od podatku, zamrożenie progów dochodowych uprawniających do zasiłków z pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych,
zamrożenie płacy minimalnej czy zamrożenie płac w państwowej sferze
budżetowej i wiele, wiele innych antyspołecznych rozwiązań. Przeciętny
Kowalski może stracić w ten sposób
kilka tysięcy złotych rocznie.
W przyszłym roku, po raz pierwszy
od lat wynagrodzenie minimalne zmaleje
wobec prognozowanej przyszłorocznej
średniej płacy w całej gospodarce. Będzie to też kolejny rok, kiedy zamrożone
będą progi finansowe uprawniające do
pomocy społecznej. Pomocy państwa
pozbawione zostaną osoby najmniej
zarabiające, których dochód przekracza nieco 351 zł na osobę w rodzinę.
Tymczasem z badań Instytutu Pracy i
Polityki Społecznej wynika, że dochody
na tym poziomie oznaczają brak możliwości zaspokojenia podstawowych
potrzeb, co prowadzi do wyniszczenia
biologicznego organizmu.
Na ironię zatem zakrawa fakt, że
obchodzimy w tym roku Europejski
Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a jego koordynatorem jest Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej kierowane przez
Jolantę Fedak.
Ciekaw jestem, czy jeszcze ktoś z
Was wierzy w obiecywaną nam „zieloną wyspę” dostatku?

PUBLICZNA POMOC

Kasa nie dla węgla
24 realizowane w górnictwie projekty inwestycyjne zostały rekomendowane do budżetowego wsparcia z puli 400 mln zł, o jakie
ubiegają się spółki węglowe.
Według informacji przekazanych przez wicepremiera
Waldemara Pawlaka najwięcej
środków otrzyma Kompania
Węglowa, bo ok. 124 mln zł,
nieco mniej Katowicki Holding
Węglowy (122 mln zł). Pozostali: JSW 58 mln zł, PKW ponad
40 mln zł, „Bogdanka” ok. 20
mln zł.
– Przy podziale środków
najważniejsze były kryteria,
które decydują o efektywności,
związane z jak największym
udostępnieniem złóż – wyjaśniał wicepremier.
Tego typu pomoc publiczna dla górnictwa jest możliwa dzięki obowiązującemu od
2002 do końca tego roku rozporządzeniu Komisji Europejskiej
nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. Niewykluczone, że to
pierwsza i ostatnia tego rodzaju
pomoc. Złożona przez KE propozycja nowej unijnej dyrektywy dopuszcza pomoc publiczną
do 2014 r. tylko dla tych kopalń,
które mają być w tym czasie zamknięte. Nie ma już mowy o
środkach na inwestycje.
- Celem wniosku jest doprowadzenie do ostatecznego zamknięcia niekonkurencyjnych
kopalń do 15 października 2014

r. Nie powinno być wątpliwości
co do tego, że jest to konieczne.
Przedsiębiorstwa muszą być
konkurencyjne bez dotacji. To
kwestia sprawiedliwości względem ich konkurentów, którzy
prowadzą działalność bez pomocy państwa. Leży to również w interesie podatników i
finansów publicznych, które są
znacząco ograniczone. Komisja
zezwoli wyłącznie na pomoc
operacyjną dla przedsiębiorstw
górniczych, które posiadają plan zamknięcia, a dotacje
będą przeznaczane w coraz
większym stopniu na wsparcie
społecznych i środowiskowych
kosztów zamknięcia kopalń powiedział Joaquín Almunia,
wiceprzewodniczący Komisji
odpowiedzialny za politykę
konkurencji.
Komisarz dodał również, że
przyszłością jest odnawialna,
czysta energia.
Co wobec takiej postawy
Brukseli czeka europejskie
górnictwo węglowe, łatwo się
domyślić. Najpierw do kasacji
pójdzie niemieckie górnictwo,
bo tamtejszych 7 kopalń węgla kamiennego każdego roku
jest zasilane subwencją na ponad 1 miliard euro. Kolejne
do odstawki będzie górnictwo

hiszpańskie. Straci również
górnictwo w krajach takich jak
Polska, Rumunia i Wielka Brytania.
I nie chodzi tu wyłącznie o
subwencje finansowe, bo polskie górnictwo dopiero pierwszy
raz otrzyma wsparcie finansowe państwa (i pewnie już ostatni) od czasu obowiązywania
dyrektywa 1407. Gorzej, że jest
to sygnał, że przemysł węglowy
nie jest już Europie potrzebny.
Można sobie wyobrazić jak zaostrzy się i tak już restrykcyjna
polityka sektora bankowego
wobec kopalń. Od węgla odwracać się będą powoli konsumenci, bo po co inwestować w
niepewne paliwo. Wobec takiej
postawy UE coraz trudniej będzie forsować korzystne zmiany w ustawodawstwie, bo każda zmiana w prawie może być
interpretowana przez Brukselę
jako ukryte subwencjonowanie
kopalń. Reperkusji może być
znacznie więcej. Dziwić więc
może bierność polskiego rządu
wobec unijnych propozycji, tym
bardziej, że rządy pozostałych
krajów zagrożonych skutkami
nowych regulacji UE wyraźnie
się temu sprzeciwiają z kanclerz
Angelą Merkel na czele.
jm

Nigdy nie byłem zwolennikiem prywatyzacji polskiego górnictwa, uważając, że jest to
zagrożenie dla suwerenności gospodarczej
Polski. To co dzieje się dziś wokół lubelskiej
„Bogdanki” jest tego najlepszym dowodem.
A miało być tak pięknie. Skarb Państwa
w połowie 2009 r. sprzedaje część akcji
spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” celem jej
dokapitalizowania, pozostawiając sobie większą część akcji spółki. Mija kilka miesięcy i
okazuje się, że Skarb Państwa wyzbył się
całkowicie „Bogdanki”. Minister Grad zrobił
to cichaczem, nie informując o tym nikogo,
nawet zarząd kopalni, z tego co wiem, był tym
faktem mocno zaskoczony.
Niby nic się nie stało. A jednak. Minęło kilka miesięcy i oto dowiadujemy się, że
„Bogdanka” staje się przedmiotem zakusów
czeskiego koncernu NWR. No i znowu, niby
to nic wielkiego, normalna gra rynkowa.
Przedstawiciele NWR zapewniają, że chcą
rozwijać polską spółkę węglową, tyle, że... nie
w Polsce. „Bogdanka” zostanie wyrejestrowana z polskiego rejestru, a zarejestrowana
w Irlandii. A co to oznacza, chyba nie trzeba
nikomu tłumaczyć. Zamiast płacić podatki w
Polsce, płacić będzie je za granicą. Nie dziwie
się miejscowym samorządowcom, że biją na
alarm, nie dziwie się pracownikom kopalni, że
ogarnęła ich trwoga.
Zdołaliśmy się już przekonać na jakich zasadach funkcjonują czeskie kopalnie należące
do NWR. Zamiast zatrudniać czeskich górników sprowadzają masowo tanią siłę roboczą
z Polski. Już dziś ponad połowę załogi spółki
OKD, należącej do NWR stanowią nasi rodacy, zatrudnieni na kontraktach czasowych,
na umowach zlecenia. Nie zdziwiłbym się,
gdyby po przejęciu „Bogdanki” przez NWR
miejscowych górników zastąpiła armia tanich
pracowników z Ukrainy.
Śmiem twierdzić, że NWR to nieprzewidywalny inwestor, o dość zawiłym akcjonariacie, trudnym do zlokalizowania. Wystarczy
prześledzić historię jego akcjonariatu, żeby
się pogubić. Spółka, która kilka lat temu udanie zadebiutowała na giełdach w Londynie,
Pradze i Warszawie, uzyskując od inwestorów
kilkaset milionów euro na realizację projektu
„Dębieńsko”, którego realizacji jak nie było,
tak nie ma. Na pewno nie takiego inwestora
chciałaby u siebie załoga „Bogdanki”, bo on
nie daje gwarancji rozwoju.
Ta sytuacja, która mam nadzieję, nie obróci się w koszmar lubelskich górników, utwierdza mnie w jednym: prywatyzacja spółek węglowych, zwłaszcza pod rządami tej koalicji,
to śliska sprawa. To niebezpieczna gra, której
stawką jest bezpieczeństwo energetyczne kraju, jego suwerenność gospodarcza. Niech teraz nikogo nie dziwi nasz stanowczy sprzeciw
wobec prywatyzacji kopalń.
Krzysztof Leśniowski
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NWR

„BOGDANKA”

Przeciw wrogiemu
przejęciu

New World Resources N.V. jest
największym producent węgla
kamiennego i koksu w Czechach.
Swoją działalność realizuje poprzez
spółki zależne: OKD, największego
producenta węgla kamiennego w
Czechach (5 kopalń, których roczne
wydobycie wynosi ok. 11 mln ton),
a także OKK Koksovny, największego producenta koksu odlewniczego
w Europie (2 zakłady o łącznej produkcji ok. 2 mln ton).
Spółka dysponuje 407 milionami ton rezerw węgla, przy czym zasoby operatywne sięgają 217 mln
ton. Jej główni klienci to: Arcelor
Mittal Steel, ČEZ, Dalkia, Dunaferr,
Moravia Steel, U.S. Steel, Verbund
oraz Voestalpine. NWR realizuje
także dwa projekty rozwojowe w
Polsce: „Morcinek” i „Dębieńsko”.
Siedziba główna NWR znajduje
się w Holandii. Spółka zatrudnia w
sumie 18 950 pracowników.
Spółka jest notowana na giełdach papierów wartościowych w
Londynie, Pradze i Warszawie od
maja 2008 r. Jej kapitalizacja, czyli
wartość giełdowa to 9,2 mld zł.

Lubelska „Bogdanka” znalazła się na celowniku koncernu międzynarodowego New World Resources
(NWR), który na początku października zaproponował akcjonariuszom kopalni wykup co najmniej 75
proc. akcji. Przeciwni temu są zarówno zarząd „Bogdanki”, związki zawodowe w kopalni, jak i miejscowi samorządowcy. Jednak o tym, czy dojdzie do wrogiego przejęcia zdecydują analitycy zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi, bo to one są właścicielami kopalni.
5 października siedzibę
zarządu LW „Bogdanka” odwiedzają przedstawiciele koncernu
NWR. Mirosław Taras i pozostali członkowie zarządu dowiadują
się, że koncern mający siedzibę
w Amsterdamie ogłosi dziś wezwanie do zakupu co najmniej 75
proc. akcji LW „Bogdanka” proponując dotychczasowy akcjonariuszom (patrz: OFE) 100,75 zł za
akcję, co na ów dzień stanowiło
(akcje „Bogdanki” warte były 89
zł) kilkunastoprocentową premię.
Zaskoczony tym faktem zarząd
lubelskiej kopalni odmawia jednoznacznej opinii. Kilkadziesiąt
minut później informacja ta dociera do opinii publicznej.
Prezes NWR Mike Salamon
zapowiada, że „Bogdanka” stanie
się w grupie NWR platformą do
dalszych przejęć na rynku. Rynek reaguje błyskawicznie, następnego dnia akcje „Bogdanki”
notowane są po 103 zł za sztukę.
Staje się więc jasne, że przejęcie „Bogdanki” nie będzie proste. Chwilę później pojawiają się
pierwsze komentarze ze strony
właścicieli. Przedstawiciele OFE
Aviva (największego akcjonariusza) dają wyraźnie do zrozumienia, że zaproponowana cena nie
odzwierciedla wartości spółki.
Analitycy też są zgodni: nie ma
sensu sprzedawać akcji „Bogdanki”, bo na jakie aktywa można
by zamienić pozyskaną gotówkę.
Niemniej perspektywa prawie
stuprocentowej przebitki w ciągu
zaledwie kilku miesięcy (w ofercie
akcje kosztowały 48 zł, a pierwsze
transakcje PDA zawarto po 56,10
zł) może być kusząca dla zarządzających funduszami.

Obawy załogi

Swoich obaw nie kryją lokalni samorządowcy, gdyż NWR na
wstępie zapowiedział, że „Bogdanka” zostanie wyrejestrowana
z Polski, a także jej akcje wycofane z warszawskiej GPW, po to,
by spółkę zarejestrować w Irlandii wprowadzając ją jednocześ-

nie na giełdę w Londynie. Obaw
nie kryją związkowcy, którzy nie
czekając długo zawiązali Międzyzwiązkowe Porozumienie na rzecz
„Bogdanki”.
„(...) Oświadczamy, że i tym
razem Związki z Załogą naszej
Spółki staną kolejny raz frontem
w obronie miejsc pracy, w obronie
poczucia bezpieczeństwa załogi i
ich rodzin. W obronie dobrze rozumianych interesów naszej spółki, naszego regionu i kraju (...)”
- napisali w oświadczeniu związkowcy.
− Znaleźliśmy się jednak w potrzasku – przyznaje Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący kopalnianej „Solidarności”. - Cokolwiek
zrobimy może się źle skończyć. Jeśli
nasz protest przybierze na sile akcje
kopalni mogą pójść w dół, a wtedy
tylko ułatwimy NWR przejęcie naszej kopalni. Staramy się więc postępować mądrze.
Związkowcy organizują więc
spotkania z miejscowymi politykami, rozmawiają z dziennikarzami, przekonując ich do swych
racji, do tego, że spółka ma świetne perspektywy i nie potrzebuje inwestora branżowego, żeby
się rozwijać. Ale w istocie sami
niewiele mogą, bo spółka odkąd
Skarb Państwa pozbył się swych
akcji znalazła się poza kontrolą
społeczną. Pytanie na ile ich obawy są zasadne?

Imperium Bakali

NWR to firma, której główne
aktywa stanowią: czeska spółka
węglowa OKD, zlokalizowana w
Zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim
oraz dwie koksownie działające w
sąsiedztwie kopalń. NWR zarejestrowana jest Amsterdamie, a jej
właścicielem jest... Okazuje się,
że zidentyfikowanie właściciela
NWR nie jest takie łatwe. Do niedawna była nią spółka RPG Industries (zarejestrowana na Cyprze),
a od pewnego czasu jest nią z kolei
grupa inwestycyjna BXR Group
Limited, z siedzibą na Brytyjskich
Wyspach Dziewiczych. Za jedną i

drugą, jak nieoficjalnie wiadomo
kryje się Zdenek Bakala, drugi na
liście najbogatszych Czechów.
Bakala to typ celebryty, nie
ukrywa się ze swym bogactwem,
posiada liczne nieruchomości w
Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jako młody chłopiec
wyjechał i zrobił karierę finansisty. Posiada słabość do cygar i
pięknych kobiet. Jego żoną jest
była miss Czech, Michaela Malacova. Oprócz biznesu górniczego Bakala jest zaangażowany
w media (jest właścicielem popularnych w Czechach tytułów:
„Respekt”, „Hospodarske Noviny” oraz kilkadziesiąt mniejszych
pism). W Polsce starał się, ale bezskutecznie o „Rzeczpospolitą”.
A wracając do nieruchomości,
uwagę przykuwa fakt, iż Bakala jest właścicielem aż 45 tysięcy
mieszkań w Czechach. Tak, to nie
pomyłka. Bakala przejmując OKD
przejął wraz ze spółką całą jej
substancję mieszkaniową. Mieszkańcy mieli zostać uwłaszczeni,
ale Bakala odmówił im prawa
pierwokupu. Sprawa ta była głośna za naszą południową granicą.

Polska, tania siła robocza

Bakala to kapitalista w typie
Gordona Geeko (jak ktoś nie wie
o co chodzi, niech wybierze się
na film „Wall Street”), cyniczny
i drapieżny. Wie doskonale, jak
z czeskiej spółki węglowej da się
wycisnąć ostatnią koronę i to robi.
Pomagają mu w tym... Polacy. A
ściślej polscy górnicy, którzy stanowią już większość załogi dołowej czeskich kopalń (dziś już ok. 4
tys. osób) i są doskonałą tanią siłą
roboczą. Polaków nie zatrudnia
OKD, ale firmy pośredniczące, takie jak Alpex czy Polcarbo.
Swego czasu „Dziennik Zachodni” opisywał nędzę i perypetie wdowy po górniku, który
zginął w 2006 roku w kopalni
Darkov w Karwinie.
Wdowa Małgorzata Kwiatkowska otrzymuje z Czech na siebie i
czworo dzieci grosze, bo okazało

się, że górnik formalnie zarabiał za
granicą nie więcej, niż sprzątaczka (równowartość ok. 1300 zł).
Choć na rękę dostawał co miesiąc
w sumie 3 tys. zł, wyszło na jaw, że
zatrudniający Polaka pośrednik firma Polcarbo z Karwiny płaciła
podatki tylko od 40 proc. faktycznego wynagrodzenia. Pozostałe
60 proc. Kwiatkowski dostawał
od polskiego pośrednika - spółki
Polcarbo z Jaworzna pod postacią
premii i delegacji.
Taka praktyka, jak mówią
zatrudnieni w Czechach polscy
górnicy panują w OKD po dziś
dzień, bo to się czeskiej spółce
najzwyczajniej opłaca. Dzięki
temu NWR może pochwalić się
niezłym zyskiem (169 mln euro
za pierwsze półrocze tego roku),
mimo że wskaźnik efektywności
w czeskich kopalniach nie należy
do najwyższych. Wynosi on zaledwie 585 ton na zatrudnionego.
Dla przykładu „Bogdanka” może
pochwalić się dwukrotnie wyższym wskaźnikiem (1356 ton).
Przejęcie „Bogdanki” przez
NWR rodzi nie tylko obawy o
aspekty społeczne. Również z
punktu widzenia biznesowego
jest wiele „ale”.

„Niegodziwa” cena

Wyraźnie dostrzega to zarząd
LW „Bogdanka”, który uznał ofertę NWR za „niegodziwą”.
„Zarząd nie widzi w przejęciu
jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych, dlatego zaleca akcjonariuszom nie odpowiadanie na
wezwanie” – czytamy w komunikacie zarządu Lubelskiego Węgla.
W stanowisku zarządu Bogdanki czytamy też, że ma on obawy co do przyszłości spółki po
przejęciu przez NWR. Obawia się,
że przeniesienie decyzyjności np.
do Londynu może mieć negatywny skutek na stan zarządzania,
zatrudnienia oraz terminowości
i efektywności prowadzonego
obecnie programu inwestycyjnego (chodzi o wartą 1,5 mld zł roz-

LW „BOGDANKA”
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
to najnowocześniejsza i najbardziej
wydajna kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Jej roczne zdolności
produkcyjne wynoszą ok. 5,5 mln
ton węgla. Spółka planuje podwoić
wydobycie w najbliższych latach
poprzez inwestycje w Polu Stefanów. Rezerwy surowcowe „Bogdanki” wynoszą blisko 1,57 mld ton
węgla, przy czym zasoby operatywne to 250 mln ton.
Sprzedawany przez Spółkę
węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do
produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Głównymi
odbiorcami Spółki są elektrownie
m.in. Kozienice, Połaniec, Ostrołęka, ZA Puławy oraz Cementownia
Chełm.
Kopalnia zatrudnia ok. 3,5 tys. osób.
„Bogdanka” jest pierwsza w Polsce
kopalnia notowana na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zadebiutowała w czerwcu 2009 r.
Dziś jej wartość giełdowa wynosi
ok. 3,6 mld zł.

budowę kopalni o pole Stefanów2,
dzięki której Bogdanka w 2014 r.
podwoi wydobycie do 11 mln ton
węgla rocznie).
Biorąc pod uwagę fakt, iż zapowiadana przez NWR od kilku
lat inwestycja w projekt „Dębieńsko” jak stała tak stoi w miejscu,
obawy zarządu „Bogdanki” wcale
nie są bezzasadne.
Zarząd „Bogdanki” po dwóch
tygodniach milczenia, przeszedł
do kontrofensywy i sam zapowiedział możliwość akwizycji na rynku górniczym.
−
Pracujemy nad projektem
konsolidacji polskiego przemysłu
górniczego - mówi Mirosław Taras.
Zamieszanie wokół „Bogdanki” wcale nie szkodzi akcjom
„Bogdanki”, których kurs skoczył
do 107 zł. To i tak mało, bo niektórzy analitycy wróżą im cenę 160
zł. Czy NWR przebije własną ofertę, to się okaże. Walka o Lubelski
Węgiel wciąż trwa...
Jakub Michalski
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Będzie bolało,
choć nie musiało

G
Warunkowa zgoda w
„HALEMBA-WIREK”

Mówi Józef
Kowalczyk,
przewodniczący
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy KWK
„Halemba-Wirek”.

Solidarność Górnicza: - Zarząd Kompanii Węglowej odstąpił warunkowo od likwidacji kopalni
„Halemba-Wirek”. Można w tej sytuacji mówić o
sukcesie?
Józef Kowalczyk: - O sukcesie będzie można
powiedzieć na końcu 2011 r., kiedy okaże się, że
kopalnia ma perspektywy, a wtedy wcześniejsze
zamiary jej likwidacji będą już całkowicie bezpodstawne. Przyszły rok będzie więc decydujący dla
nas, bo dotychczasowy zespół roboczy, który
przekształcił się z zespół monitorujący, będzie na
bieżąco oceniał możliwości i perspektywy naszej
kopalni. Jeśli uda nam się przeprowadzić sprawnie
proces restrukturyzacji ocena może być tylko jedna: „Halemba” ma przed sobą przyszłość.
SG: - Teraz przyjdzie „odchudzić” kopalnię, a to
będzie bolało i pewnie nie wszystkim to się będzie podobało?
JK: - Na pewno, zwłaszcza dla strony społecznej
jest to niezmiernie trudne zadanie, na nas spoczywa szczególna odpowiedzialność. Musimy rozmawiać z ludźmi, tak z dołu, jak i z powierzchni,
tłumaczyć im, że nie ma innej drogi. W pierwszej
kolejności kopalnię muszą opuścić pracownicy,
którzy nabyli uprawnienia emerytalne, a jest to ok.
1000 osób. Oczywiście, wśród nich są osoby, które trudne dziś zastąpić, ale są też tacy, bez których
kopalnia sobie poradzi.
SG: - Trzeba było czekać z tym do tak krytycznego momentu?
JK: - Gdyby nie błędy, jakie popełniono w 2007
r., dziś nie byłoby problemu „Halemby”. Biorąc na
siebie obciążenia z tytułu likwidacji Ruchu „Wirek”,
„Halemba” została - przynajmniej ja tak uważam
- skazana na likwidację. Można było wtedy dokonać innej alokacji załogi, tym bardziej, że wielu
pracownikom „Wirka” było znacznie korzystniej
przenieść się na inne kopalnie, jak choćby „Śląsk”,
„Bielszowice” czy „Pokój”. Gdyby przyjęto zupełnie inny model restrukturyzacji, dziś nie musielibyśmy podejmować tak trudnych decyzji. Jako „Solidarność” zwracaliśmy na to uwagę od samego
początku. Niestety, nie mieliśmy wtedy wsparcia
ze strony innych związków zawodowych.
rozmawiał: Jakub Michalski
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Zarząd Kompanii Węglowej przyjął uchwałę zatwierdzającą wnioski końcowe z prac specjalnego ło
r
zespołu zajmującego się przyszłością kopalni „Halemba-Wirek”. Przyjęto, że wydobycie węgla w n
tej kopalni w 2011 roku powinno wynosić ponad 2 miliony ton przy zatrudnieniu 2951 pracowników. nin
Koszt produkcji węgla obniży się do poziomu 11,83 zł/GJ.
je
p
Zespół roboczy ds. kopal- i Bielszowice, a trzeci zamro- produkcyjne.
ni „Halemba-Wirek” po roku
J
ni „Halemba-Wirek” powoła- żenie rudzkiego zakładu.
Przyjęto, że wydobycie wę- 2015 w przypadku pozytywnej
t
ny został 15 lipca 2010 roku.
Przyjęto pierwszy wa- gla w tej kopalni w 2011 roku realizacji zadań produkcyjw
W pracach zespołu oprócz riant, który oznacza redukcję powinno wynosić ponad 2 nych w 2011 roku.
osób reprezentujących spółkę zatrudnienia. Obecnie kopal- miliony ton przy zatrudnieniu
Związkowcy liczą, że uda
w
uczestniczyli też przedstawi- nia zatrudnia ok. 4,5 tys. pra- 2951 pracowników. To spowo- się kopalni osiągnąć założone
n
ciele związków zawodowych. cowników. Pożądany poziom duje, że koszt produkcji węgla wskaźniki. Ich optymizm wy2
Wykorzystano opracowania zatrudnienia - 2951 osób - zo- obniży się do poziomu 11,83 nika m.in. z faktu, iż w maju
własne oraz ekspertów ze- stanie uzyskany głównie przez zł/GJ.
przyszłego roku kończy prap
wnętrznych z Polskiej Aka- odejścia na emerytury praZarząd Kompanii zaakcep- cę elektrownia Halemba. To
w
demii Nauk w Krakowie, cowników, którzy już nabyli tował konieczność szczegóło- oznacza, że będziemy można
n
Akademii Ekonomicznej w uprawnienia emerytalne, do- wego monitoringu realizacji rozpocząć wydobycie pod zag
Katowicach oraz Akademii tyczy to około 600 osób, część założeń tego wariantu w okre- mkniętym dotychczas dla koGórniczo-Hutniczej w Krako- pracowników zostanie prze- sach kwartalnych. Obejmo- palni terenem elektrowni. A
m
wie. W trakcie 10 posiedzeń, niesiona do innych rudzkich wać on będzie takie wskaźniki tam czeka 36 mln ton bardzo
m
którym przewodniczył Marek kopalń, do Bielszowic i do Po- techniczno-ekonomiczne jak: dobrego węgla.
p
Uszko, wiceprezes zarządu koju. Pierwszeństwo w zatrud- wielkość wydobycia, stan zaZwiązkowcy przypominają,
a
Kompanii, zespół przeanali- nieniu będą mieli pracownicy trudnienia, wydajność ogól- że żywotność kopalni oceniana
t
zował trzy warianty funkcjo- kopalni, a nie zewnętrznych na-dołowa czy koszt produkcji jest na 70 lat, a złoża szacowne
nowania tej kopalni. Pierwszy firm.
liczony w zł/GJ.
są na 195 mln ton.
w
wariant zakładał samodzielne
Jednocześnie
kopalnia
Jednocześnie zarząd Komfunkcjonowanie kopalni, drugi musi uzyskać w nadchodzą- panii zlecił opracowanie kons
jej połączenie z kopalnią Pokój cym roku dobre wskaźniki cepcji funkcjonowania kopalJm
p
ło
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Sukces misji samoańskiej

Samoa, archipelag na Oceanie Spokojnym kojarzony dotąd z turystyką i rybołówstwem, ma szansę stać
się głównym ośrodkiem węglowym w świecie. Jeśli tak się stanie, dużą zasługę będą mieć w tym polscy
menadżerowie górniczy.
Na Samoa odkryto nowe
złoża węgla kamiennego,
szacowane na ok. 50 mld
ton zasobów. W samoańskich złożach znajduje się
zarówno wysokiej klasy
węgiel energetyczny, jak i
węgiel koksujący. Znajduje
się on w szelfie oceanicznym u wybrzeża wyspy
Upolu. Udostępnieniem
złóż zajmować się będą
specjaliści z Polski, mimo
że o realizację inwestycji
biły się największe światowe koncerny górnicze.
Kilka dni temu polska
delegacja Związku Pracodawców Górnictwa Węgla
Kamiennego (ZPGWK) przebywała na Samoa,
gdzie ustalała warunki współpracy.
Polscy menadżerowie górniczy są cenieni w świecie. Cieszymy się, że udało nam się
przekonać ich do współpracy - nie ukrywa
wzruszenia premier Samoa Tuila’epa Sailele
Malielegaoi.
Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się na
początku przyszłego roku rozpocznie się bu-

dowa upadowej o długości 4 km. Za kilkanaście miesięcy na powierzchnię wyjadą pierwsze tony węgla. Na cześć polskiego ZPGWK i
jego prezesa pierwsza z samoańskich kopalń
otrzyma nazwę KWK „Kugiel”.
Jak udało nam się ustalić, polscy specjaliści z ZPGWK w najbliższym czasie otrzymają
prawdopodobnie kolejne intratne zlecenie, tym
razem z NASA. Amerykanie bardzo poważnie

rozpatrują koncepcję pozyskiwania surowców
naturalnych ze złóż Księżyca, bogatych w unikatowe pierwiastki.
- To dopiero będzie wyzwanie. Przyznam szczerze, Ziemia została przez nas już
całkowicie spenetrowana. Czas na podbój
kosmosu - mówi jeden z uczestników misji
na Samoa.
jm

Szkoda, że to co obok napisane nie może być prawdziwe.
Wiem, pojechaliśmy „po bandzie”, ale szczerze powiedziawszy brakuje już słów, by opisać bezczelność towarzystwa ze
Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. Jak
doniósł jeden z portali, delegacja ZPGWK, która przebywała
z misją gospodarczą w Australii (o planach tych pisaliśmy
w ostatnim numerze) zahaczyła o Nową Zelandię i Samoa.
Nie ma wątpliwości, ten wyjazd miał bardziej charakter turystyczny niż gospodarczy, ale odbywał się pod płaszczykiem
wyjazdu służbowego, za który zapewne uczestnicy nie płacili z własnych kieszeni. Nie wiadomo także czy przebywali
w tym czasie w delegacji czy też zapobiegawczo skorzystali
z urlopów wypoczynkowych. Ponoć po ostatnim wyjeździe
do Kambodży, opisanym przez media, uczestnicy wojaży
ZPGWK stali się nieco ostrożniejsi.
Czy pobyt górniczych notabli z Polski na Samoa nas
zdziwił? Ależ skąd. Gdzie już towarzystwo nie było: Kambodża, Tajlandia, Peru, Brazylia, Chiny, Wietnam, a nawet
Antarktyda. To gdzie mieliby tym razem jechać? Na Kamczatkę? Przecież tam jest -50 st. C! Wybrali cieplejsze rejony, gdzie aktualnie jest letnia pora.
A tak na poważnie, trzeba mieć źle poukładane „pod sufitem”, żeby w czasie burzy korupcyjnej, jaka rozpętała się
wokół górnictwa decydować się na tego rodzaju wyjazdy.
Tym bardziej, że delegacji ZPGWK towarzyszyła liczna reprezentacja jednego z producentów maszyn i urządzeń górniczych. Ale, kto by się tym przejmował.
Ten wyjazd to także test dla tymczasowych prezesów
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego,
których pracownicy przebywali w delegacji. Jeśli, któryś z
nich mierzył w prezesostwo to dobitnie pokazał, że ten próg
jest dla niego za wysoki.
Tuż przed zamknięciem numeru udało nam się ustalić
kilka pikantnych szczegółów tej wyprawy. Więcej w przyszłym numerze.
Jakub Michalski
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Giełda ponad
wszystko

Na przełomie października i listopada
ma się rozpocząć
głębienie szybu „Bzie
I” metodą górniczą.
(fot. Archiwum SG)

Jastrzębska Spółka Węglowa inwestuje w nowe
pole wydobywcze „Bzie I” i zapowiada rychły debiut giełdowy.
- Już za kilka dni rozpocznie się
najważniejszy etap budowy nowego
szybu „Bzie I” w Jastrzębiu-Zdroju
- zapowiedzieli Jarosław Zagórowski
prezes JSW oraz Marian Kostempski,
prezes Kopeksu, który jest głównym
wykonawcą, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.
Szyb, który obecnie ma 30 metrów
głębokości w ciągu 2,5 roku zostanie
pogłębiony do 1164 metrów. Na przełomie października i listopada ma się
rozpocząć głębienie szybu metodą górniczą.Budowa nowego szybu, to część
największej od ponad dwudziestu lat
inwestycji w polskim górnictwie, jaką
jest udostępnienie i rozpoczęcie eksploatacji węgla z Pola „Bzie-Dębina” w
Jastrzębiu-Zdroju. Pierwszy węgiel z
tego rejonu wyjedzie na powierzchnię
w 2019 r.
Planowane udostępnienie nowych złóż może przedłużyć żywotność kopalni „Zofiówka” nawet do
2100 roku.
Prezes JSW Jarosław Zagórowski
powiedział przy okazji prezentacji nowej inwestycji, że ma ona bardzo istotne znaczenie w kontekście planowanego na 2011 r. debiutu giełdowego JSW.
- Z naszych analiz wynika, że JSW
może zgarnąć z giełdy ok. 3,5 mld zł,
mówimy oczywiście o łącznej sumie,
przy sprzedaży akcji skarbu państwa,
ale z zachowaniem przez skarb kontroli w JSW - powiedział Zagórowski.
- Byłby to największy debiut giełdowy
w 2011 r.
Prezes Zagórowski przekonuje, że
spółka będzie miała przygotowany
prospekt emisyjny w pierwszej połowie 2011 r. W tym celu intensyw-

nie współpracuje z firmą doradczą
KPMG. Nie jest to jednak jedyna firma konsultingowa, z którą JSW podjęła ostatnimi czasy współpracę.
- Pracowaliśmy także z PricewaterhouseCoopers nad strategią rozwoju
segmentu energetycznego w naszej grupie. Chodzi o zagospodarowanie metanu, gazu koksowniczego oraz węgla
niskiej jakości. Energetyka ma być mocnym filarem w ramach grupy. Obecnie
pracujemy z PriceWaterhouseCoopers
nad wdrożeniem MSR-ów [międzynarodowych standardów rachunkowości
- przyp. red. SG] w całej grupie JSW. Ponadto pracujemy z firmą Roland Berger
nad przygotowaniem nowego systemu
płacowego - informuje Katarzyna Bajer-Jabłońska, rzecznik spółki.
Spółka nie podaje wynagrodzeń
firm doradczych, ale praktyka podpowiada, że firmy z tej półki nie schodzą poniżej „sześciu zer”.
Jak przekonuje prezes Zagórowski, w procesie prywatyzacji istotna
będzie zgoda strony społecznej i załogi, ale według niego, to właśnie załodze w pierwszej kolejności zależeć
będzie na prywatyzacji spółki, bo w
ten sposób pracownicy otrzymają akcje prywatyzowanej spółki.
- Pracownicy są, rzecz jasna za
rozwojem firmy, ale niekoniecznie
widzą tenże rozwój w debiucie giełdowym. Prezesa Zagórowskiego ponosi
nieco wyobraźnia przypisując załodze akceptację dla swych pomysłów komentuje wypowiedzi prezesa JSW,
Sławomir Kozłowski, szef „Solidarności” w jastrzębskiej spółce.

W czwartek późnym wieczorem (21 października), w kopalni
„Rydułtowy-Anna” doszło do zawału na poziomie ok. 1200 metrów. Uwięzionych zostało czterech górników.
Trzech z nich udało się bezpiecznie
wydostać w piątek między godz. 3 a
5 rano. Później ratownicy dotarli do
ciała czwartego - górnika przodowego. Lekarz stwierdził jego zgon.
Do lokalizacji ostatniego zagrożonego górnika użyto m.in. kamer
i sygnałów radiowych, a także - po
raz pierwszy w podobnych akcjach
pod ziemią - psa, przeszkolonego do
szukania ludzi w zwałowiskach górniczych. Pies wabi się Hektor, a jego
opiekunem jest ratownik z należącej
do Kompanii Węglowej kopalni „Piast”
w Bieruniu.
Dotychczas kopalnia wydobywała na dobę ok. 10 tys. ton węgla,
obecnie wydobycie zmniejszy się
maksymalnie o jedną piątą. O warunkach prowadzenia dalszej eksploatacji w tym rejonie zdecydują eksperci.
Prawdopodobnie zajmie się tym działający przy Wyższym Urzędzie Górniczym zespół, wyspecjalizowany w
tego typu zagrożeniach.
W marcu, gdy w kopalni również

doszło do wstrząsu, po którym zginął
jeden górnik, zespół wyznaczył warunki bezpiecznej eksploatacji. Zostały one przez kopalnię spełnione, nie
zapobiegło to jednak kolejnej tragedii.
Podobnych notuje się w tej kopalni
ok. 500 rocznie.
Wśród załogi i związkowców pojawiły się obawy, że kopalnia może
zostać zamknięta. Zbigniew Madej,
rzecznik Kompanii nie odpowiedział
wprost na pytanie, na ile decyzja o
wyłączeniu z eksploatacji partii węgla, którą kopalnia chciała dopiero
udostępnić do wydobycia, może być
kluczowa dla przyszłości zakładu.
***
We wtorek, 26 października w kopalni „Knurów-Szczygłowice”, doszło
do wypadku, w którym zginął 47-letni
górnik. Do wypadku doszło w ruchu
„Knurów”, na poziomie 650 m. Ciało
górnika, przyciśnięte przez sekcję do
ociosu, znalazł sztygar. Mężczyzna
był żonaty, osierocił dwójkę dzieci.
Red

WĘGLOKOKS

Giełda i przejęcia

Katowicki Węglokoks ma już zatwierdzona strategię na lata 20102015. Priorytetem firm jest prywatyzacja poprzez giełdę. Węglokoksu.
Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu
liczy, że być może już w czerwcu lub
w lipcu 2011 roku Węglokoks będzie
notowany na giełdzie.
Węglokoks zamierza uczestniczyć w procesie restrukturyzacji
polskiego górnictwa, między innymi
poprzez wejście w segment produkcji węgla. Zarząd Węglokoksu
opracował już koncepcję włączenia
do spółki Katowickiego Holdingu
Węglowego.

Transakcja
na finiszu

Dobiegają negocjacje dotyczące
zawarcia umowy społecznej pomiędzy załogą kopalni „Silesia”, a
koncernem EPH, który chce nabyć
kopalnię.
Najważniejszym zapisem w
umowie społecznej jest gwarancja
zatrudnienia dla pracowników, którzy przejdą do nowego pracodawcy
zgodnie z artykułem 23’ Kodeksu
pracy.
Transakcja zbycia kopalni Silesia
powinna zostać zakończona do 23
grudnia. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że procedura jest już na finiszu. Do uzgodnienia, według stron,
pozostały jeszcze „szczegóły techniczne”.

Zagórowski: jastrząb czy „biały rycerz”?

Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa zakup „Bogdanki” - takimi rewelacjami pochwalił się prezes Jarosław
Zagórowski w rozmowie z agencją
informacyjną Bloomberg.
- Finansowo moglibyśmy sobie pozwolić na zakup Bogdanki, nasza strategia przewiduje akwizycje. Bogdanka to wiarygodna firma
- mówi z kolei Rzeczpospolitej prezes JSW. Według analityków JSW
odgrywałby w ten sposób rolę tzw. ”białego rycerza”, inwestora który
kupi akcje „Bogdanki” i pokrzyżuje plany koncernu NWR zainteresowanego przejęciem lubelskiej kopalni. O planach prezesa JSW nie słyszał jednak nadzorujący ją resort gospodarki, ale to nie zmienia faktu,
że prezes Zagórowski poczuł się już potentatem na rynku węgla. Nie
tylko chce przejmować „Bogdankę”, ale w rozmowie z Rzeczpospolitą
chwali się tym, że JSW mogłaby przejąć także NWR. Cholera wie, o
co tu chodzi. A może, po prostu prezes Zagórowski był niedawno w
kinie na filmie „Wall Street: Pieniądz nie śpi” i odgrywa własną rolę
Gordona Geeko.

KW SA

Rada wybrana

kl

KHW: Czy będą podwyżki?

Tragiczny zawał

w skrócie

SILESIA

Jm

„RYDUŁTOWY-ANNA”



Spór o płace

Pięć głównych organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym (nie wliczając WZZ „Sierpień 80)
wszczęło spór zbiorowy z zarządem Katowickiego Holdingu
Węglowego. Związkowcy żądają wzrostu wynagrodzeń.
22 września NSZZ „Solidarność”,
Związek Zawodowy Górników w Polsce, ZZ „Kadra”, ZZ Pracowników
Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz ZZ
Maszynistów Wyciągowych Kopalń w
Polsce wystosowały do zarządu KHW
pismo z żądaniem wzrostu wynagrodzenia miesięcznego w 2010 roku o
500 zł oraz wypłacenia do końca roku
jednorazowej premii w wysokości
2000 zł dla każdego zatrudnionego w
KHW SA. Związki zawodowe żądają
również podwyższenia wartości bonu
na posiłek profilaktyczny do kwoty 20
zł za dniówkę uzasadniając to znaczącym wzrostem cen żywności.
Zarząd nie przystał na propozycje
strony społecznej i podtrzymał swoje
dotychczasowe propozycje: 1,6 proc.
dla każdej z kopalń oraz 0,4 proc. dodatkowo dla kopalni osiągających najlepsze wyniki produkcyjne.
Sytuację strony społecznej komplikuje fakt, iż oddzielne żądania przed-

stawia tzw. Porozumienie Związków
Zawodowych KGK, w skład którego
wchodził Sierpień 80 i kilka drobnych
związków z poszczególnych kopalń,
które już od lutego prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą.
6 października strona społeczna
wobec niezmiennego stanowiska zarządu spółki i jego usztywnienia wniosła o powołanie mediatora w celu prowadzenia dalszych rokowań.
W tle sporu zbiorowego toczą się
negocjacje nad nowym systemem wynagradzań w kopalniach KHW. W ramach Zespołu ds. Holdingowej Umowy
Zbiorowej prowadzone są rozmowy
nad zmianami tych zapisów które, straciły na znaczeniu lub są martwe. Ale w
istocie zarząd dąży do wypowiedzenia
obowiązującego od 15 lat układu. Kto
wie, czy sztywność stanowiska w trakcie negocjacji płacowych nie wynika z
tego faktu.
jm

Górnicy z Kompanii Węglowej SA
wybrali Radę Pracowników. W pierwszej turze wyborów, przeprowadzonej równolegle z referendum strajkowym przed miesiącem, frekwencja
okazała się za niska. W drugiej turze
nie miała już znaczenia. O 7 miejsc w
Radzie ubiegało się 13 kandydatów.
Cztery największe związki zawodowe działające w KW - „Solidarność”,
ZZG w Polsce, „Kadra” i „Sierpień
80” - ponownie wystawiły wspólną,
7-osobową listę kandydatów.
W głosowaniu udział wzięło ok.
30 proc. uprawnionych do głosowania. Członkami Rady Pracowników
KW zostali: Jarosław Grzesik („Solidarność”), Ryszard Płaza (ZZG w
Polsce), Adam Honisz („Kadra”), Dariusz Potyrała (ZZG w Polsce), Grzegorz Herwy („Kadra”), Jerzy Mazur
(„Solidarność”) i Przemysław Skupin
(„Sierpień 80”).

KHW

Długiem dług

Jak podaje „Rzeczpospolita” firma
Igora Chalupca i jego współpracowników z PKN Orlen ma pomóc KHW
w pozyskaniu 0,8 – 1,5 mld zł średnioterminowego finansowania. Z
informacji Rz wynika, że dojdzie do
emisji obligacji zwykłych. Tym samym skończyłby się program emisji
obligacji węglowych spłacanych surowcem. Finansowanie organizowane
przez Icentis ma pomóc m.in. w oddłużeniu holdingu. Spółka chce mieć
czyste konto. To warunek powodzenia
debiutu giełdowego KHW planowanego na koniec 2011 r. Problem jednak
w tym, że obligacja to papier dłużny,
a zatem mielibyśmy do czynienia ze
spłacaniem długów poprzez zaciąganie kolejnych długów...



ZJAZD „SOLIDARNOŚCI”
XXV KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. WROCŁAW, 21-23 PAŹDZIERNIKA

Czas zmian:
Duda przejmuje stery „Solidarności”

P
w
Wybór Piotra Dudy na przewodniczącego największego w Polsce związku zawodowego był głównym wydarzeniem ob- n
radującego w dniach 21-23 października Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegaci, którzy tym razem D
zjechali do Wrocławia, wybrali również Komisję Krajową i Krajową Komisję Rewizyjną Związku na rozpoczynającą się f
ś
kadencję 2010-2014.
m
- Nie dajmy się zwyciężyć złu!
Zło dobrem zwyciężajmy! - od
słów stanowiska Komisji Krajowej w sprawie zabójstwa pracownika łódzkiego biura Prawa i
Sprawiedliwości Marka Rosiaka i
minuty ciszy ku Jego czci rozpoczęły się obrady XXV Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Drugiego dnia obrad w podobny sposób uczczono pamięć
górnika poległego kilkanaście
godzin wcześniej w kopalni „Rydułtowy-Anna”.

166:139 dla gliwiczanina
Głównym wydarzeniem Zjazdu był wybór przewodniczącego
Komisji Krajowej Związku na
następne 4 lata. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami do
rywalizacji stanęło dwóch kandydatów: gliwiczanin Piotr Duda,
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” i Janusz Śniadek, wywodzący się z Regionu Gdańskiego
dotychczasowy przewodniczący
„Solidarności”. Z ubiegania się o
szefowanie Związkowi wycofał
się natomiast Jan Mosiński ze
związkowego Regionu Wielkopolska Południowa. Delegaci dokonali wyboru pierwszego dnia
Zjazdu wieczorem: 166 z nich
oddało głos na Dudę, 139 poparło Śniadka. To oznacza, że przez
najbliższe 4 lata Komisją Krajową
„Solidarności” pokieruje człowiek
z Gliwic. Piotr Duda jest czwartym z kolei szefem Związku - po
Lechu Wałęsie (1980-1991), Marianie Krzaklewskim (1991-2002)
i Januszu Śniadku (2002-2010).
W wystąpieniach po ogłoszeniu wyniku głosowania obydwaj
kandydaci pogratulowali sobie
dotychczasowych osiągnięć, co jak zauważyli obserwatorzy Zjazdu - w znaczący sposób odróżnia
przywódców „Solidarności” od
liderów polskich partii politycznych. „Umieć się pięknie różnić”
- ta parafraza cytatu z Norwida

gościła na ustach wszystkich, gdy
Piotr Duda po wyborze podkreślał osiągnięcia Janusza Śniadka,
a Janusz Śniadek wyrażał gotowość do współpracy z Dudą w najistotniejszych sprawach.
Drugiego dnia obrad delegaci
dokonali wyboru Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (KK)
i Krajowej Komisji Rewizyjnej
Związku (KKR). Drugie miejsce
pod względem ilości głosów w
wyborach do KK otrzymał Janusz
Śniadek - co oznacza, że jego dotychczasowe osiągnięcia docenili również ci delegaci, którzy
dzień wcześniej poparli Dudę w
wyborach na przewodniczącego „S”. Szefem Krajowej Komisji
Rewizyjnej najprawdopodobniej
pozostanie jej dotychczasowy
przewodniczący Adam Binduga,
który uzyskał poparcie delegatów
i przez najbliższe 4 lata ponownie
będzie zasiadał w KKR.

Zgubne skutki Pakietu
Wśród związkowych uchwał
wyrażających stanowisko całej
„Solidarności” tradycyjnie znalazła się uchwała programowa,
czyli dokument określający główne kierunki działania Związku na
lata 2010-2014, ale również ważny z górniczego punktu widzenia apel dotyczący wstrzymania
realizacji Pakietu Klimatycznego
zaproponowany przez Ewę Tomaszewską. Mówi on o szkodliwości Pakietu dla europejskich
przedsiębiorstw.
Narzucanie
firmom z krajów członkowskich
Unii Europejskiej przymusowych
ograniczeń w zakresie emisji tzw.
gazów cieplarnianych wobec braku takich obostrzeń w krajach
spoza Unii automatycznie stawia te ostatnie w lepszej sytuacji. Co więcej, kraje azjatyckie, z
Chinami na czele, rozwijają swój
przemysł bazujący na węglu kamiennym i zwiększają emisję
dwutlenku węgla. Apel przyjęty

przez delegatów stwierdza, że
plan obniżenia emisji tzw. gazów
cieplarnianych o 20 proc. do roku
2020 doprowadzi do likwidacji
wielu zakładów, których nie będzie stać na wykup limitów emisji. Delegaci zwrócili się do rządu
o przeprowadzenie na szczeblu
Unii Europejskiej analizy zasadności, kosztów ekonomicznych i
społecznych oraz wpływu Pakietu na liczbę miejsc pracy.
Tym razem wśród gości
związkowców zabrakło polityków
z pierwszych stron gazet, co - w
opinii wielu uczestników Zjazdu,
zarówno delegatów, jak i dziennikarzy - wpłynęło na pozytywną
atmosferę KZD, mimo rywalizacji Dudy i Śniadka o stanowisko
szefa „S”, i kontrastowało z przebiegiem sierpniowego Zjazdu w
Gdyni, który wskutek obecności
liderów Prawa i Sprawiedliwości
i Platformy Obywatelskiej przerodził się w kolejny etap „wojny
polsko-polskiej”. We Wrocławiu
dyskutowano wyłącznie na tematy wewnątrzzwiązkowe, a wśród
gości znaleźli się m.in. prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
przewodniczący „S” Rolników
Indywidualnych senator Jerzy
Chróścikowski i sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych John
Monks oraz członkowie korpusu dyplomatycznego z Niemiec
i Francji. Wśród związkowców
gościł również pięściarz Damian
Jonak (sam będący członkiem
„S”), który kilka dni wcześniej
odniósł kolejne zwycięstwo w zawodowym ringu.
Do ostatnich akcentów Zjazdu
należało zaprzysiężenie nowych
władz „S” i wspólne odśpiewanie
hymnu „Boże, coś Polskę”.
Pierwsze posiedzenie Komisji
Krajowej pod przewodnictwem
Piotra Dudy już 3 listopada.
Marek Jurkowski
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Największą reprezentacją regionalną na Zjeździe jest śląskodąbrowska „Solidarność”, a w niej - delegaci z Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. (fot. Marek
Jurkowski, SG)

Piotr Duda tuż po wyborze, w żółtej koszulce lidera, odbiera z
rąk przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Polskiej Żeglugi Morskiej obraz przedstawiający okręt „Solidarność”. A w którym
kierunku pożegluje największy polski związek zawodowy z
Dudą za sterem? (fot. Marek Jurkowski, SG)
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Solidarność
polsko-francuska

Przedstawiciele największej francuskiej centrali związkowej Confédération générale du travail (CGT) odwiedzili katowicką siedzibę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE). Celem wizyty było zawarcie porozumie- nia o współpracy, a w konsekwencji - wspólna walka o przestrzeganie praw pracowniczych na poziomie europejskim.
m Do spotkania doszło z inicjatywy płac i udziału w zyskach. CGT niują, choć w niewielkim stopniu,
ę francuskiej, a konkretnie tej czę- ma już doświadczenie w walce o decyzje pracodawców. Nie wspo-

j

ści CGT, która - tak jak SGiE w ramach „Solidarności” - odpowiada
za sprawy pracowników sektora
paliwowo-energetycznego i górniczego. Goście z Francji, Didier
Baur i Thierry Zhender, reprezentowali pracowników firm GdF
Suez i Électricité de France. Obydwa koncerny energetyczne działają również na terenie Polski.
Tematem spotkania związkowców z obydwu krajów były
bieżące problemy pracowników w
koncernach działających zarówno
we Francji, jak i w Polsce. Wśród
najważniejszych problemów, które - zdaniem strony francuskiej
- powinny być rozwiązywane
wspólnie, jest kwestia równego
traktowania pracowników tego
samego koncernu w różnych krajach. Poważne dysproporcje pojawią się tutaj głównie w wysokości

równe prawa wszystkich pracowników koncernu: dwa lata temu z
inicjatywy francuskich związkowców kierownictwo Électricité de
France zostało zmuszone do podjęcia rozmów płacowych w innych
krajach, nie tylko we Francji.
Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej „S”, dopytywał
gości o szczegóły związane z funkcjonowaniem francuskich rad
pracowników. W Polsce, jak zauważył, pracodawcom zdarza się
podkreślać znaczenie rad pracowników, ale tylko po to, by umniejszyć rolę związków zawodowych
jako instytucji niepotrzebnych
wobec faktu istnienia rad. Francuscy związkowcy stwierdzili, że
rady pracowników w ich kraju
służą informowaniu pracowników
o sprawach związanych z funkcjonowaniem firm, ale również opi-

mnieli natomiast o praktyce wykorzystywania rad przez pracodawców do deprecjonowania roli
związków zawodowych.
Podobnie jak Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”, francuska CGT
krytycznie odnosi się do ostatnich pomysłów Unii Europejskiej,
które niekorzystnie wpłyną na
sytuację pracowników. O ile SGiE
od kilku lat walczy z grożącym likwidacją wielu zakładów i setek
tysięcy miejsc pracy Pakietem
Klimatycznym, o tyle francuska
organizacja związkowa podkreślała brak zabezpieczeń socjalnych w unijnej Konstytucji dla
Europy (ostatecznie nieco zmodyfikowanej i przyjętej pod nazwą
Traktatu Lizbońskiego).
MJ

Marsz dziesięciu tysięcy
Dziesięć tysięcy osób wzięło udział w związkowym proteście przeciwko cięciom budżetowym planowanym przez rząd Donalda Tuska. 29 września przed Kancelarią Premiera
w Warszawie niezadowolenie z polityki obecnego gabinetu wyrazili również górnicy z
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Górnicy z NSZZ „Solidarność” wzięli aktywny udział w Europejskim Dniu Akcji: część
pojechała do Warszawy, aby zaprotestować przed Kancelarią Premierą, część natomiast
pojawiła się w Brukseli i manifestowała swoje niezadowolenie z polityki rządzących wraz
z pozostałymi 60 tysiącami europejskich związkowców. (fot. Archiwum SG)

Warszawską manifestację zorganizowały największe polskie organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych. Protest był
częścią Europejskiego Dnia Akcji,
międzynarodowej akcji protestacyjnej
Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych przeciwko przerzucaniu kosztów kryzysu gospodarczego
na najbiedniejszych mieszkańców
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Pikieta przed Kancelarią Premiera
w Warszawie odbywała się pod hasłami sprzeciwu wobec rządowych planów podwyżek podatku VAT i akcyzy
oraz zamrożenia płac w sferze budże-

Porozumienie SGiE z francuską CGT może być skutecznym środkiem nacisku na
międzynarodowe koncerny, które bardzo często traktują swoich pracowników
z różnych państw w całkowicie różny sposób. Od lewej: Kazimierz Grajcarek
(SGiE), Thierry Zhender (CGT), Edward Rusinowski (tłumacz) i Didier Baur (CGT).
(fot. Marek Jurkowski, SG)

towej. Symbolem rządów Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w górnictwie stał
się z kolei brak inwestycji i skromna
liczba przyjęć do pracy, co prowadzi
do powolnego upadku przemysłu
wydobywczego w Polsce.
Czoło pochodu stanowiła platforma, na której symbolizująca społeczeństwo grupa młodych związkowców była opleciona grubym pasem,
a zaciskający pas mieli na twarzach
maski z wizerunkami premiera Tuska
i ministra finansów Jana VincentaRostowskiego. Na „zaciskanie pasa”
kosztem społeczeństwa zwrócił uwagę przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek,
który w wystąpieniu przed tłumem
protestujących podkreślił, że wolność
wywalczona w 1989 roku m.in. dzięki milionom członków Związku jest
nadużywana przez elity gospodarcze
i polityków. Grupy te, mówił Śniadek,
stworzyły sobie wygodne warunki życia, a negatywnymi skutkami
transformacji z gospodarki planowej
na rynkową obciążyły ogół Polaków.

Po zakończeniu wiecu organizatorzy protestu złożyli w Kancelarii
Premiera petycję, w której zaapelowali do szefa rządu o rezygnację
z antyspołecznych oszczędności.
- Nie można już oszczędzać na tym,
co zapewnia rozwój naszego kraju! napisali związkowcy. - Potrzeba mądrych inwestycji w ludzi i ich miejsca
pracy przynoszące realny wzrost
gospodarczy. Chcemy pracować i
godnie żyć - tu i teraz! (...) Mówimy
zdecydowane „NIE” dla cięć budżetowych i braku bezpieczeństwa socjalnego - czytamy w petycji.
Tego samego dnia podobne manifestacje odbyły się w całej Europie.
W Brukseli protestowali związkowcy
z całego kontynentu, w tym przedstawiciele Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidarność”, a
w Hiszpanii największe organizacje
związkowe zorganizowały 24-godzinny strajk powszechny, do którego przystąpiło kilka milionów pracowników.
MJ



ANALIZY
Spółki w liczbach

Polski węgiel

Lepiej razem niż osobno

W Katowicach, w odstępstwie kilku ulic mieszczą się siedziby dwóch spółek węglowych.
Działają one na tym samym rynku, mają tego samego właściciela, czyli Skarb Państwa. Nie
tylko rozsądek, ale analiza ekonomiczna podpowiada, że dla rozwoju branży niezbędna jest
konsolidacja, bowiem dalszy podział śląskiego węgla nie służy żadnej ze spółek węglowych.
Kompania Węglowa, największy producent węgla w Polsce powstała w 2003 r. z połączenia pięciu spółek węglowych. Nie trzeba
było długo czekać, by przekonać
się, że była to słuszna decyzja
zarówno z ekonomicznego, jak
i społecznego punktu widzenia.
Spółka zaczęła się dynamicznie
rozwijać, korzystając z efektów
synergii. Zaledwie po dwóch latach działalności osiągnęła pół
miliarda zysku (na koniec 2004
r.), a jednocześnie realizowała
zobowiązania odziedziczone po
dawnych spółkach. Można by zastanawiać się, czy efekty konsolidacji nie byłyby lepsze gdyby nie
wpływ otoczenia politycznego na
jej funkcjonowanie.
Obok struktury kompanijnej
pozostały niezależne dwa podmioty węglowe: Katowicki Holding Węglowy oraz Jastrzębska
Spółka Węglowa. Nie włączono
ich do Kompanii, gdyż uznano, że
są to spółki o stabilnej kondycji
ekonomicznej, które w pojedynkę
doskonale poradzą sobie na rynku.
Czas jednak zweryfikować
tą decyzję, bo obecna kondycja
KHW, temu wyraźnie przeczy, a
i przyszłość JSW wcale nie musi
być różowa.
Katowicki Holding Węglowy,
który od dwóch lat jest przymierzany do giełdy, znajduje się w
coraz gorszej sytuacji i nie chodzi
tu bynajmniej o ostatnie roszady
kadrowe powstałe na tle afery
korupcyjnej. Spółka od dłuższego czasu zmaga się z problemem
płynności finansowej. Banki nie
chcą kredytować jej inwestycji,
więc w KHW pomyślano czas
temu, by problem ten rozwiązać za
pomocą tzw. obligacji węglowych,
czyli świadczeń niepieniężnych.
Holding wyemitował dotąd obligacje na kwotę 400 mln zł i szykuje dalsze. Dla nikogo w branży nie
jest tajemnicą, że tym sposobem
spłaca swoje zobowiązania wobec
największych dostawców sprzętu
i urządzeń. Ci z kolei, uzyskany
poprzez obligacje węgiel sprzedają elektrowniom. Wątpliwe, czy ta
operacja jest korzystna dla samego KHW, bo spółka sprzedaje obligacje z wysokim dyskontem. W

ten sposób psuje rynek nie tylko
swój, ale i pozostałych producentów krajowych.
Co gorsza, KHW produkuje
każdego roku coraz mniej węgla.
Jeszcze pięć lat temu katowickie
kopalnie wydobywały 17,7 mln
ton węgla, który z uwagi na swoją
jakość nie miał nigdy problemu ze
zbytem. Produkcja jednak sukcesywnie spada. W ubiegłym roku w
KHW wydobyto jedynie 13,5 mln
ton. Doszło już nawet do tego, że
KHW posiłkował się węglem z...
Rosji, po to by zrealizować własne
zamówienia.
Ten sam problem ma Jastrzębska Spółka Węglowa, której
produkcja w przeciągu pięciu lat
skurczyła się o 2 mln ton, mimo że
trzy lata temu do spółki dołączyła
samodzielna kopalnia „Budryk”
z wydobyciem 3 mln ton rocznie. JSW od KHW różni jednak
produkowany surowiec. KHW to
producent węgla energetycznego,
a domeną JSW jest węgiel koksujący, którego ceny ponownie
znalazły się na fali wznoszącej.
Pytanie jednak, czy tendencja ta
utrzyma się długo. Wysokie ceny
węgla koksującego na świecie to
efekt ograniczonej podaży tego
surowca. Ta sytuacja może się
zmienić, gdyż koncerny wydobywcze w świecie skoncentrowały swoje wysiłki inwestycyjne na
udostępnieniu nowych złóż węgla
koksującego. Wzrost podaży może
oznaczać spadek cen.
Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ma najwyższe koszty produkcji, z uwagi na trudne
uwarunkowania
górniczo-geologiczne, kolejna dekoniunktura
(po ubiegłorocznej) może okazać
się bardzo dotkliwa.
Górnictwo węgla kamiennego
w Polsce, po ostatniej aferze korupcyjnej znalazło się na ostrym
zakręcie. Same zmiany personalne to za mało, by górnictwo
mogło sprawnie wyjść na prostą.
To dobry czas, nie tylko w moim
odczuciu, na niezbędne zmiany
organizacyjne.
Niedoinwestowane
polskie
górnictwo zostało wystawione na
ostrą konkurencję zza wschodu.
Polska, niegdyś czołowy eksporter węgla, dziś importuje kilkana-

ście milionów ton węgla, głównie
z Rosji. Kurczący się rynek węgla
sprawia, że o klientów zaczęli z
sobą walczyć polscy producenci.
I nie chodzi tu tylko o ekspansje
prywatnej „Bogdanki”, ale także o
„wojenki” rynkowe śląskich spółek.
Konkurencja stymuluje wzrost,
ale może też prowadzić do wyniszczenia rywalizujących z sobą podmiotów. Mniejsza, gdyby chodziło
o producentów dóbr konsumpcyjnych. Tu jednak chodzi o branżę
strategiczną dla bezpieczeństwa
kraju, choć pewnie spora część
elit politycznych w Polsce bagatelizuje problem. A może większość
wychodzi z założenia, że węgiel
był, jest i będzie? A jak nie będzie
to znajdzie się dla niego alternatywa.
Jaka może być alternatywa
dla surowca, z którego produkowane jest 90 proc. energii elektrycznej? Elektrownia jądrowa,
której realizacja inwestycyjna
może potrwać 20 lat, nie licząc o
jej kosztach? Gaz ziemny z Rosji?
A może odnawialne źródła takie
jak wiatr, woda czy słońce, które
w polskich warunkach mogą nam
zapewnić w porywach 15 proc. zapotrzebowania na energię?
„Jeśli tak dużo mówi się o
bezpieczeństwie energetycznym
jako dzisiaj, być może, najważniejszym celu strategicznym naszej gospodarki, to jedyną, prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa
będzie to, co jest w naszej ziemi.
Wszystko inne może zależeć od
kaprysów sąsiada, inwestora,
właściciela gazu, ropy.” - mówił
podczas ostatniej Barbórki w
Libiążu premier Donald Tusk.
Jednak pomiędzy odświętnymi
deklaracjami premiera a polityką
rządu pozostaje przepaść.
W ubiegłym roku łączne wpłaty górnictwa do budżetu i budżetów lokalnych sięgnęły kwoty 6,5
mld zł. To wielokrotnie przewyższa kwoty subwencji, jakie otrzymały śląskie kopalnie. My górnicy
i tak słyszymy wciąż, że górnictwo
jest passe. I trwa tak w marazmie,
a indolencja tego rządu wobec
problemów sektora nie ma sobie
równych.
Kiedy podczas ostatniej dys-

kusji publicznej (która niestety,
miała miejsce w górniczej gminie
Ruda Śląska), podniosłem po raz
kolejny argumenty przemawiający
za konsolidacją spółek węglowych
(m.in. zwiększenia efektywności
zarządzania, synergia operacyjna,
korzyści skali, komplementarności zasobów i umiejętności, ograniczenia kosztów transakcyjnych,
korzyści integracji technicznej)
podniósł się raban, że oto próbuję
zawracać Wisłę kijem.
To co u nas jest uwstecznianiem gospodarki na świecie jest
obowiązującą tendencją. Małe
firmy zostały wchłonięte przez
efektywne, dobrze zarządzane
przedsiębiorstwa. W 2001 roku
na rynku światowym było aktywnych ponad 100 producentów.
Obecnie na rynku międzynarodowym pozostało kilkunastu liczących się graczy. Z tym że istotnych
dostawców na rynek europejski
(nie licząc Europy Wschodniej)
pozostało zaledwie czterech. Są
to międzynarodowe koncerny:
BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Ltd.,
Xstrata Plc. oraz Anglo Coal. Firmy te są głównymi producentami
węgla w Australii, RPA i Kolumbii, skąd pochodzi największy
import węgla do Europy. Są to
firmy o bardzo zdywersyfikowanym portofolio prdoduktów, gdyż
dekoniunktura na jednym rynku
surowcowym może być kompensowana przez koniunkturę na
innym. I dlatego wydobywają one
m.in.: żelazo, diamenty, węgiel,
mangan, złoto, ropę naftową,
aluminium, miedź, nikiel, uran i
srebro.
Polskie spółki węglowe razem
wzięte i tak na tle światowych
gigantów wyglądałyby jak ubogi krewny. I co gorsza, argument
za połączeniem producenta węgla koksującego i energetycznego
traktowany jest za gospodarcze
bluźnierstwo.
Kiedy w 2006 roku rząd konsolidował sektor energetyczny
w Polsce nikt nie pytał dlaczego,
tylko jak. W ten sposób powstały
cztery silne grupy energetyczne
mające perspektywę rozwoju.
Dlaczego nie zrobić podobnie na
węglu? Bo powstanie monopol
zagrażający konkurencji? Bzdu-

Kompania Węglowa
S.A. - powstała w 2003
r. spółka jest największą firmą górniczą w
Europie. Obecnie w jej skład wchodzi
15 kopalń i 5 zakładów. KW zatrudnia łącznie 61,4 tys. osób. Roczna
zdolność wydobywcza spółki wynosi około 42,6 mln ton. Zasoby operatywne firmy wynoszą ok. 1,4 mld
ton. Kompania jest producentem
wszystkich gatunków węgla, jednak
główny trzon produkcji stanowią
miały energetyczne (ok. 80 proc.).
W 2009 r. spółka zarobiła 38 mln zł.
Bieżący rok spółka planuje zamknąć
dodatnim wynikiem na poziomie 7
mln zł netto, wobec 200 mln zł strat
w pierwszym półroczu br.
Katowicki Holding
Węglowy S.A – powstała w 1993 r. spółka
jest pierwszą tego typu
organizacją działającą
w polskim przemyśle
węgla
kamiennego.
KHW jest producentem wysokojakościowych sortymentów węgla
energetycznego. Jej aktualne roczne
zdolności produkcyjne wynoszącym
13,5 mln ton. Spółka posiada ok.
650 mln ton zasobów operatywnych.
KHW zatrudnienia 21855 osób.
Obecnie w skład holdingu wchodzi 5 kopalń (natomiast 6 w ramach
Katowickiej Grupy Kapitałowej). KHW
uzyskał dodatni wynik finansowy w
2009 r. w wysokości blisko 90 mln
zł. Po ośmiu miesiącach br. miał 15
mln zł zysku.
Jastrzębska Spółka
Węglowa
S.A. – największy w Polsce producent węgla
koksowego. Obecnie do JSW SA należy sześć kopalń: Borynia, Budryk,
Jas-Mos, Krupiński, Pniówek i Zofiówka oraz Zakład Logistyki Materiałowej. Spółka zatrudnia 22 520 osób.
Jej roczne wydobycie wynosi 11, 4
mln ton, z czego blisko 60 proc. stanowi węgiel koksowy (typu 35 i 34).
JSW posiada 514,4 mln ton zasobów
operatywnych. Ubiegły rok spółka
zamknęła stratą rzędu 340 mln zł. W
tym roku, z uwagi na powrót koniunktury na rynku stali i koksu, według
wstępnych prognoz JSW zarobi ok. 1
mld zł. JSW posiada kontrolę nad takimi firmami jak Polski Koks SA oraz
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

ra. Po połączeniu trzech śląskich
spółek węglowych i „Węglokoksu”
wciąż na rynku będzie konkurencja w postaci „Bogdanki” i Południowego Koncernu Węglowego.
Ale przede wszystkim będzie konkurencja zagraniczna, która ma
nieskrępowany dostęp do rynku
polskiego.
Skonsolidowany sektor górniczy przyniesie korzyści wszystkim: klientom, bo wciąż będą mieli dostęp do pewnego, krajowego
surowca. Pracownikom, bo jedna,
silna firma to gwarancja stabilności miejsc pracy. Właścicielowi, bo
to zapewni wzrost wartości posiadanego majątku. Bynajmniej
nam związkowcom, nie zapewni
to większej ilości związkowych
etatów.
Jednego jestem pewien, jeśli
konsolidacji sektora nie dokonany
polski właściciel zrobi to kto inny.
Pierwszą próbę już podjął międzynarodowy koncern NWR, który
wziął na celownik „Bogdankę”.
Dominik Kolorz
artykuł ukazał się w internetowym
wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”
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W Sejmie jest zawsze gorąco,
kiedy dyskutujemy o górnictwie
rząd zdąży do końca roku, ponieważ w innym przypadku pomoc
ta będzie niemożliwa do zrealizowania po 2010 roku. O te pieniądze ubiegaliśmy się w Sejmie od
dawna. Nie chcę zanudzać Czytelników, ale zainteresowanym polecam lekturę stenogramów z debat
sejmowych poświęconych górnictwu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o naszych zabiegach związanych z pozyskaniem
decyzji, która by wsparła inwestycje początkowe w górnictwie.

Rozmowa ze śląskim
posłem Prawa i Sprawiedliwości Grzegorzem
Tobiszowskim.
Solidarność Górnicza:
- Wicepremier Waldemar
Pawlak zadeklarował, że w
budżecie państwa znajdzie
się 400 milionów złotych na
inwestycje początkowe w
górnictwie. Wreszcie jakiś
pozytywny sygnał?
Grzegorz Tobiszowski: - Jeżeli te pieniądze zostaną faktycznie uruchomione, to Bogu dzięki.
Trzeba pamiętać, że ta pomoc z
budżetu państwa, na którą Unia
Europejska wyraziła zgodę, może
być uruchomiona tylko do końca
roku 2010. Należy trzymać za słowo wiceminister Joannę StrzelecŁobodzińską, która zapewniła, że

SG: - Już w tamtym roku alarmował Pan, że rząd - wbrew
ustaleniom - zwleka z przekazaniem pieniędzy na inwestycje początkowe.
GT: - Tak, bo taka jest prawda.
W zeszłym roku były zapewnienia ministra gospodarki, iż takie
środki będą uruchomione w 2009
roku. Niestety, skończyło się na zapewnieniach i takowe środki, które by mogły wesprzeć inwestycje
w górnictwie, nie znalazły się. W
tym roku jest nadzieja, że obiecane pieniądze będą uruchomione. Z
jednej strony trzeba się cieszyć, że
środki wreszcie mają się znaleźć,
ale z drugiej strony trzeba zapytać,
dlaczego co najmniej z rocznym
opóźnieniem ? Te środki finansowe mogły już od roku pracować
na rzecz przygotowania nowych
ścian w naszych kopalniach, gdzie
zwiększyłyby efektywność polskiego górnictwa. Gdyby te środki się
pojawiły, może z innej perspektywy dyskutowalibyśmy dziś między
innymi o losach i przyszłości kopalni „Halemba-Wirek”.

SG: - Kopalnię udało się
przecież uratować. Jest porozumienie.
GT: - To prawda, na razie udało się
ją uratować. Podkreślam - na razie,
bo przyjęty kompromis w sprawie
„Halemby-Wirek” nie jest rozwiązaniem ostatecznym. Jest jednak
nadzieja, że kopalnia „HalembaWirek” w najbliższym czasie nie
będzie zamknięta i będzie miała
przyszłość, ale trzeba mieć świadomość, że jest to tylko porozumienie na czas określony, który daje
nadzieję. Ciągle należy być świadomym i czujnym, aby realizować
plany inwestycyjne, by kopalnia
„Halemba-Wirek” miała rzeczywiście długie lata funkcjonowania.
SG: - Czyja to zasługa? Strony
społecznej, czyli związków
zawodowych, Pana…?
GT: - Należy podkreślić wyjątkowe przygotowanie całej strony
społecznej do tych negocjacji. Eksperci wspierający stronę społeczną, tzn. związki zawodowe, doskonale potrafili uzasadnić tezę, że
likwidacja „Halemby-Wirek” nie
jest jedynym wyjściem z sytuacji.
Związkowcy wsparci ekspertyzami
poprowadzili poważny dialog społeczny zza stołu negocjacyjnego, a
nie na ulicy, co warto podkreślić.
Między innymi byli inspiratorami
debaty dotyczącej obecnego stanu
i wizji górnictwa w Polsce, która
odbyła się w Rudzie Śląskiej. Nawiasem mówiąc szkoda, że media
ogólnokrajowe nie zwróciły na to
uwagi, ale to jest temat na zupełnie
inną rozmowę. Słowa uznania na-

leżą się także Zarządowi Kompanii
Węglowej za bardzo elastyczną
postawę podczas negocjacji, która
dopełniła, że dzisiaj możemy mówić o wyzwaniach przed kopalnią
„Halemba- Wirek”, a nie o terminie jej likwidacji. Nie ukrywam, że
jako poseł zabiegałem do wszystkich środowisk, między innymi
ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa o to, aby mogli zastanowić
się nad wypracowaniem pewnego
programu naprawczego do kopalni
„Halemba-Wirek”, by mogła ona
nie być zamknięta. Przyznaję, że
z zadowoleniem przyjąłem porozumienie, które daje nadzieję, że
kopalnia „Halemba-Wirek” będzie
miała przyszłość.
SG: - W Rudzie Śląskiej plotkowano, że aby nie dopuścić
do likwidacji „Halemby-Wirek” wystartuje pan w wyborach na prezydenta tego
miasta.
GT: - Rozważałem taką możliwość, ale po wielu rozmowach,
między innymi z przedstawicielami związków zawodowych, doszliśmy wspólnie do wniosku, że
Rudzie Śląskiej, rudzkim kopalniom, naszemu górnictwu i naszej
śląskiej gospodarce bardziej przydam się jako poseł i „adwokat”
naszych spraw w Warszawie.
SG: - Z końcem grudnia tego
roku wygasa rozporządzenie Rady Europejskiej z dnia
23 lipca 2002 roku (WE
1407/2002) w sprawie pomocy państwa dla przemysłu
węglowego i pozwalające wes-

przeć kopalnie tak zwanymi
inwestycjami początkowymi,
o których rozmawialiśmy.
W miejsce tego przepisu od 1
stycznia 2011 roku mają obowiązywać nowe regulacje, bowiem 20 lipca Komisja Europejska zatwierdziła wniosek
rozporządzenia Rady dotyczącego pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla
kamiennego w UE do 15 października 2014 roku. Proszę o
komentarz w tej sprawie.
GT: - Rzeczywiście kwestia, o którą Pan pyta, jest bardzo istotna,
bowiem we wspomnianym rozporządzeniu zakłada się, że pomoc
państwa mogła być uruchamiana
tylko w przypadku zamykania
kopalń. Już w lipcu interpelowałem z grupą posłów, aby nasz
rząd interweniował w celu zmiany treści tego rozporządzenia lub
rozszerzenia jego zapisu do takiej
formy, aby nie był on nacelowany
na zamykanie kopalń. Wiadomo,
że wspomniane nowe regulacje są
bardzo niekorzystne dla polskiego górnictwa i energetyki. Dlatego
też wystąpiłem z kolejną interpelacją, jakie stanowisko zajmie
rząd wobec wspomnianego rozporządzenia. Myślę, że w późniejszym terminie będzie możliwość
informacji na temat odpowiedzi
na interpelację, jaką otrzymam
od Ministerstwa Gospodarki oraz
rozmowy na ten temat, który jest
tak istotny szczególnie na Śląsku.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.

Naukowcy i związkowcy przeciwni Pakietowi
W Katowicach odbyła się konferencja „Zmiany klimatyczne a potrzeba rewolucji technologicznej XXI wieku” zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Tematem konferencji były kwestie związane z Pakietem Klimatycznym. W panelu dyskusyjnym udział
wzięli m.in. przedstawiciele górniczej „Solidarności”. Zabrakło przedstawicieli spółek
węglowych i rządu.

Wśród uczestników debaty znaleźli się m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego (PE) prof. Jerzy
Buzek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz
Janeczek, rektor Politechniki Śląskiej
w Gliwicach prof. Andrzej Karbownik,
były minister gospodarki dr inż. Janusz Steinhoff oraz Kazimierz Grajcarek i Dominik Kolorz z Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność”. Główny panel dysku-

syjny poprowadził Roman Młodkowski, a wydarzenie na żywo transmitowała telewizja TVN CNBC. Prof. Jerzy
Buzek podkreślił, że konferencja jest
kontynuacją dyskusji z lipcowego
zebrania Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego „S”, w której
przewodniczący Parlamentu Europejskiego uczestniczył. Na uwagę zasługuje fakt, że w debacie nie uczestniczył żaden przedstawiciel rządu, nie
było też nikogo spośród prezesów

spółek węglowych, co zdaniem niektórych uczestników konferencji tylko
potwierdziło podejrzenie, że i jedni, i
drudzy spisali polskie górnictwo węglowe „na straty”, nie interesują ich
już zatem główne zagrożenia płynące
dla branży z Brukseli.
Najistotniejszym
fragmentem
konferencji był panel dyskusyjny
„Wpływ rozwoju technologicznego
wynikającego ze zmian klimatu na
gospodarkę i społeczeństwo”. Szef

PE po raz kolejny wyraził opinię,
że Pakiet Klimatyczny jest dla Polski rzeczą pozytywną, bo wymusi
szybszą modernizację elektrowni i
innych zakładów emitujących tzw.
gazy cieplarniane. Uczestniczący
w debacie naukowcy byli jednak
innego zdania: eksploatacja kopalin
i przemysł wydobywczy nie mają
wpływu na klimat, bo ten zmienia się cyklicznie od setek lat i do
identycznych, równie gwałtownych
zmian dochodziło w starożytności
czy średniowieczu, gdy o żadnym
przemyśle stworzonym przez człowieka nie było mowy. Modernizacja
jest, zdaniem profesorów, rzeczywiście niezbędna, powinna jednak
odbywać się w sposób ewolucyjny,
a nie rewolucyjny - czyli stopniowo i
w takim tempie, by nie doprowadzić
do upadku modernizujących się zakładów.
W identycznym tonie od paru
lat wypowiadają się związkowcy z
górniczej „Solidarności” i tak też
było tym razem. Dominik Kolorz,
przewodniczący tej struktury związkowej, po raz kolejny podkreślił, że
regulacje wprowadzane przez Brukselę powinny się nazywać Pakietem
Polityczno-Biznesowym, bo ich fi-

nalnym efektem będzie zniszczenie
energetyki węglowej i kopalń w krajach bazujących na węglu, co zmusi
je do kupowania energii od bogatych
krajów unijnych opierających się na
energetyce jądrowej.
Próby doprowadzenia do likwidacji energetyki węglowej w Unii
Europejskiej (UE) zostały ostatnio
zintensyfikowane. Dyskutuje się
już nawet o ustawowym narzuceniu krajom członkowskim UE 30procentowego udziału tzw. odnawialnych źródeł energii w ogólnym
bilansie energetycznym, choć do tej
pory mówiło się o 20 proc. Oficjalnym powodem takiej polityki Brukseli jest troska o klimat Ziemi, który
w ostatnich latach gwałtownie się
zmienia. Zasadniczym problemem
pozostaje odpowiedź na wciąż aktualne pytanie: czy polityka ta wynika z rzeczywistej potrzeby ochrony
klimatu przed wpływem człowieka, i
czy człowiek ma jakikolwiek wpływ
na klimat, czy też może jest to próba
zabezpieczenia interesów państw
bazujących na energetyce jądrowej
poprzez osłabienie tych, które korzystają z węgla?
Marek Jurkowski
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Z szacunkiem do życia
Pod koniec lutego 2006 roku losami Zbigniewa Nowaka, górnika kopalni „Halemba” żyła cała
Polska, podobnie jak jeszcze wczoraj cały świat nasłuchiwał informacji z chilijskiej kopalni
San Jose. Zasypany górnik spędził pod ziemią pięć dni. Cudem ocalał, odnaleziony przez ratowników. Dziś uczy młodych adeptów górnictwa zawodu, a po pracy cieszy się życiem, które
Opatrzność dała mu na nowo.
W kopalni trwa akcja ratunkowa. W komisji „Solidarności”
czeka na informacje żona Marlena
z córką Laurą. Józef Kowalczyk,
szef kopalnianej „Solidarności”
liczy, że ratownicy dostarczą pomyślnych wieści.
- Chłopaki, i co ze Zbyszkiem,
odnaleźliście go?
- Kurde, Józek, pukamy po rurach i nie słychać żadnego odzewu
– mówi jeden z ratowników.
- Mnie na pewno usłyszy
– mówi Laura, córka Zbigniewa
Nowaka, po czym zaczyna skakać
po podłodze i po chwili dodaje:
Nie płaczcie, bo tata żyje; ja wiem,
że tata żyje.
Józef Kowalczyk przywołuje
historię sprzed pięciu lat.
- Dlaczego to wspominam?
Dlatego, że następnego dnia odnaleziono Zbyszka. Łza się kręci,
gdy wracam myślami do tamtych
dni.
Gdy Laura wraz z Marleną
myślami byli przy Zbyszku, on był
z nimi.
- Dwie myśli były najważniejsze - że muszę żyć dla córki i żony
i że w końcu ratownicy po mnie
przyjdą. To one mnie utrzymywały przy życiu – wspomina Nowak.
Człowiek w takiej sytuacji myśli o wszystkim, o tym co było,
jest, co mogłoby być.
- Przed oczami oglądałem całe
swoje życie. Przypomniało mi się,

jak z żoną się poznaliśmy, jak Laurusia nam się urodziła. W chwili
zwątpienia pomyślałem: Boże jak
chcesz mnie wziąć, to weź, ale
pozwól mi wyjechać i spotkać się
ostatni raz z rodziną.
Myślami też przywoływał
Alojzego Pietrzyka, który lata
wcześniej spędził samotnie pod
ziemią 7 dni, zanim przyszli mu
na ratunek ratownicy. Ta myśl, też
dodawała mu otuchy.
- Myślę sobie: on był od Ciebie starszy, miał mniej miejsca
niż Ty. Może i Tobie się uda. On
gryzł sztyl, to i ja sobie trochę pogryzłem sztyla, a później kartki z
notesu zacząłem podjadać. Myślałem wtedy: „Ale dobry kotlet, tylko trochę przesolony”.
Chwile wiary mieszały się ze
zwątpieniem. Słyszał ratowników,
bo chciał ich słyszeć.
- Zacząłem klupać, krzyczeć,
nie było żadnego odzewu.
I tak trwało to wiele razy, aż w
końcu usłyszał ich naprawdę.
- Zawołałem, oni się odezwali.
Wtedy wiedziałem, że jest już dobrze.
Udało się, po pięciu dniach
od zasypania ratownicy wywieźli na powierzchnię Zbyszka. Na
wierchu mógł się uściskać z żoną
i córką. A później zaczęło się małe
zamieszanie w życiu Nowaków.
Flesze kamer i aparatów fotograficznych, dziesiątki wywiadów i

pytania: „Jak tam było? Co człowiek czuje w takiej sytuacji? O
czym myśli?”.
- Pytano o wszystko, a ja na
wszystko musiałem znaleźć odpowiedź. Nie zapomnę, jak dziewczynka w przedszkolu zapytała:
Proszę Pana, a do czego Pan robił
siku? I tu człowiek musiał znaleźć
jakąś odpowiedź.
Gdy minął cały zgiełk, stanął
przed dylematem, co dalej ze swoim życiem, wrócić do pracy w kopalni, czy nie?
- Żona nie była zachwycona,
córka się sprzeciwiała, ale ja powiedziałem sobie: masz rodzinę,

musisz ją wyżywić, nikt tego nie
zrobi za ciebie.
Pierwszy zjazd pod ziemię nie
należał do łatwych.
- Ale z każdym kolejnym było
łatwiej. Jak już zjechałem, zająłem się robotą to jakoś przestały
mnie nachodzić złe myśli.
Wtem pojawiła się propozycja
ze strony kolegów z „Solidarności”, czy nie chciałby przypadkiem
uczyć młodych fachu górniczego
w kopalnianej sztolni. Zbyszek
przyjął propozycję i dziś nie ukrywa, że z nowej pracy jest zadowolony.
- Uczę początkujących górni-

ków górnictwa. Ot, tyle.
W sztolni są dwa przodki, ściana, zabudowa. Wszystko to ma
przypominać prawdziwy dół.
- „Halemba” to kopalnia jak
każda inna. Póki, będzie górnictwo, póty będą wypadki, choć
oczywiście, część z nich można by
uniknąć, gdyby postępować zgodnie z sztuką rzemiosła górniczego.
Staram się to wpajać moim podopiecznym.
A jednak, niektóre tragedie
bolą szczególnie. Po drodze zdarzyła się tragedia, która każe mu
z jeszcze większą pieczołowitością
podchodzić do obowiązków. Kilka
miesięcy po jego cudownym ocaleniu, w tym samym miejscu gdzie
on cudownie ocalał, śmierć poniosło 23 górników.
- Szok, cios, nie wiem jak to
nazwać. Jak tylko się dowiedziałem o wypadku, odruchowo poleciałem pod kopalnię. Coś mi podpowiadało, musisz tam jechać, być
z nimi, i choć im nie pomożesz,
tam pod ziemią, to przynajmniej
się pomodlisz za nich.
Cud i straszna tragedia. Zbyszek wie dziś, jak mało kto, że życie to ceny dar od Boga.
- Może to zabrzmi dziwnie, ale
dziś wiele rzeczy widzę inaczej.
Przed wypadkiem wróbel, który
ćwierkał za oknem, spać nie dawał, wkurzał człowieka. A teraz
sobie myślę: jak fajnie go znów
słyszeć. Zielona trwa, kto by się
tym zachwycał. A ja dziś się tym
zachwycam i wieloma innymi
rzeczami, na które wcześniej człowiek nie zwracał uwagi. Po prostu,
człowiek ma większy szacunek dla
życia.
Jacek Srokowski

CHILE

Cudowne ocalenie
W nocy z środy na czwartek, 15 października, o godz. 2:55 czasu polskiego, na
powierzchnię wyjechał 54-letni sztygar Luis Urzua, ostatni z górników uwięzionych od 5 sierpnia w chilijskiej kopalni miedzi i złota „San José”. Operacja „Nadzieja” zakończyła się sukcesem. Wydobycie 33 górników za pomocą specjalnej
kapsuły trwało niemal dobę i było relacjonowane przez 1500 dziennikarzy.
Górnicy zostali odcięci od świata i
uwięzieni w komorze o powierzchni
50 metrów kwadratowych w wyniku
tąpnięcia, które 5 sierpnia wstrząsnęło kopalnią położoną w sąsiedztwie
miasta Copiapó na północy kraju.
Od środowego poranka (czasu
polskiego) cały świat obserwował
wydobywanie uwięzionych za pomocą
kapsuły ratunkowej Feniks 2 o średnicy ok. 60 centymetrów, która poruszała się w specjalnie wydrążonym
tunelu. Na powierzchnię wyjechali
kolejno: Florencio Ávalos, Mario Sepúlveda, Juan Illanes, Carlos Mamani,
Jimmy Sánchez, Osmán Araya, José
Ojeda, Claudio Yáńez, Mario Gómez,
Alex Vega, Jorge Galleguillos, Edison
Peńa, Carlos Barrios, Victor Zamora,
Victor Segovia, Daniel Herrera, Omar
Reygadas, Esteban Rojas, Pablo Rojas, Dario Segovia, Yonni Barrios,
Samuel Ávalos, Carlos Bugueńo, José

Henríquez, Renán Ávalos, Claudio
Acuńa, Franklin Lobos, Richard Villarroel, Juan Carlos Aguilar, Raúl Bustos, Pedro Cortez, Ariel Ticona Yáńes
i Luis Urzua.
Wszyscy są w stosunkowo dobrej
kondycji zdrowotnej. Znacznie dłużej
może potrwać ich rehabilitacja psychiczna. Najmłodszy z uratowanych
ma 19 lat, najstarszy - 63.
Pierwotnie zakładano, że operacja
potrwa ok. 36 godzin, uwięzionych
udało się jednak w ciągu niecałej doby.
Tunel ratunkowy, w którym poruszała
się kapsuła z prędkością średnią 31
metrów na minutę, był wiercony pod
kątem 11 stopni przez pierwszych
100 metrów, a dalej - prostopadle do
powierzchni.
Zanim górnikom udało się nawiązać kontakt z ratownikami, na
powierzchni od chwili katastrofy 5
sierpnia przez 17 dni musieli racjo-

nować sobie po dwie łyżki tuńczyka,
pół ciasteczka i pół szklanki mleka na
każde 48 godzin. Dopiero kiedy przewiercono pierwszy szyb, zwany linią
życia, ratownicy zaczęli przesyłać im
w plastikowych tubach, zwanych „gołębiami”, żele, zupę i lekarstwa.
Później, kiedy lekarze zdecydowali się przestawić górników na zwykłą
dietę, zaczęli dostawać również mięso
i ryż, jednak nie więcej niż 2200 kalorii, by pozostali na tyle szczupli, żeby
przecisnąć się przez szyb ewakuacyjny szerokości 66 cm.
Od czasu nawiązania kontaktu
między uwięzionymi górnikami a ich
bliskimi czekającymi na powierzchni
zaczęły krążyć listy. Następnie połączono się z nimi za pomocą światłowodu, co umożliwiło prowadzenie rozmów
telefonicznych i wideokonferencji.
Lekarze przesłali górnikom także
pas biometryczny, który pozwolił mo-

nitorować stan ich zdrowia i przesyłać
wyniki badań na powierzchnię za pomocą technologii bezprzewodowej.
Prezydent Chile Sebastian Pinera
szacuje, że zakończona akcja ratowania 33 górników z kopalni miedzi i
złota San Jose kosztowała 10-20 mln
dolarów.
Po wyjeździe na powierzchnię na
górników spłynęła sława i... pieniądze. Brytyjscy specjaliści od marketingu przewidują, że wielkie firmy i
politycy będą próbowali zdyskontować 69 dni ich podziemnego koszmaru. Według Melanie Portelli ze znanej
agencji zajmującej się reklamą i PR
Saatchi&Saatchi okrzyknięci w kraju
bohaterami uratowani górnicy otrzymają wiele komercyjnych ofert, a na
kanwie wielodniowej akcji ratunkowej
może nawet powstać film hollywoodz-

ki. Kolejnymi okazjami do promocji i
zarabiania pieniędzy na katastrofie i
69-dniowej gehennie górników mogą
być też przyjęcia dla górników i ich
rodzin.
Prezydent Chile Sebastián Pinera
zapowiedział, że na terenie kopalni
San José wybudowany zostanie specjalny pomnik memoriał upamiętniający ten heroiczny i bezprecedensowy
wyścig o życie 33 górników uwięzionych przez 69 dni prawie 700 m pod
ziemią.
Sama kopalnia zostanie zamknięta, a winni tragedii ukarani. Pracę
straci kilkaset górników. Część z nich,
w kilka dni po udanej akcji ratunkowej
pikietowała przed kopalnią San José
wznosząc okrzyki: Jest nas 300, a nie
tylko 33.
jm, mj
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Mexicana Damiana!
Damian Jonak wygrał pojedynek z 33-letnim Meksykaninem
Jose Luisem Cruzem o pasy WBC Baltic i Międzynarodowego
Mistrza Świata. Do 29. występu Jonaka w zawodowym ringu doszło podczas gali Boxing Night, która 16 października odbyła się
w Legionowie.
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Polak wygrał na punkty, a jednogłośny werdykt sędziowski - 100:89,
.
- 100:90 i 99:91 - był tylko potwierdzeniem przewagi pięściarza z
„Solidarności”, którą widzowie mogli obserwować przez niee mal cały zakontraktowany na 10 rund pojedynek. Była to
- 28. wygrana Jonaka, który do tej pory tylko raz zremiu sował. Dla Cruza był to 50 pojedynek, z czego 41 wyą grał (33 KO), 7 przegrał (1 KO), a 2 zremisował.
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Od lewej: Krzysztof Leśniowski, Marian Gruszka i Roman Głód z górniczej „Solidarności” w oczekiwaniu na złożenie darów ołtarza podczas uroczystej mszy
świętej w Suchowoli. (fot. Marek Jurkowski, SG)

PSZÓW

W podzięce
za beatyfikację
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26 lat temu, w piątkowy wieczór, koło miejscowości Górsk pod
Toruniem został uprowadzony, a następnie zamordowany przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”. 19 października po raz pierwszy
obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne męczennika za wiarę,
który 6 czerwca 2010 roku został ogłoszony błogosławionym.
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Na początku lipca Rada Miasta Pszów podjęła uchwałę o uhonorowaniu Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Anna” honorowym medalem „Zasłużony dla
Rozwoju Miasta Pszów”. 26 października, podczas uroczystej sesji Rady, odznaczenie z rąk przewodniczącej Weroniki Lach-Witych i burmistrza Pszowa Marka Hawla
odebrał przewodniczący wyróżnionej struktury związkowej Marek Ostrowski. W uroczystości udział wzięli radni, członkowie Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej
wyróżnionej organizacji oraz poseł na Sejm Adam Gawęda, główny inżynier kopalni
Jerzy Grycman i dyrektor ds. pracy Marcin Maciejczyk.

„WUJEK”

Tuż przed 26. rocznicą męczeństwa ks. Jerzego w Suchowoli odbyły się uroczystości dziękczynne
za jego beatyfikację. Mszy świętej
w suchowolskim kościele pw. św.
Piotra i Pawła przewodniczył arcybiskup metropolita białostocki
Edward Ozorowski. Wśród składających dary ołtarza znaleźli się reprezentujący górniczą „S” górnicy
z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”: Marian
Gruszka, Krzysztof Leśniowski i
Roman Głód. Po zakończeniu mszy
dokonano intronizacji relikwii
księdza Jerzego Popiełuszki, a więc
umieszczenia ich na honorowym
miejscu w kościele, przed obrazem
przedstawiającym wizerunek nowego błogosławionego.
Po mszy świętej w suchowolskim Parku Miejskim nastąpiło

odsłonięcie pomnika błogosławionego, który pochodził z sąsiadującej z Suchowolą wsi Okopy. Monument autorstwa Marka
Karpa stanął na suchowolskim
rynku, tuż pod słynnym Łukiem
Papieskim - fragmentem ołtarza,
który w 1991 roku służył papieżowi Janowi Pawłowi II podczas
mszy świętej odprawionej na białostockim lotnisku.
Ostatnim akcentem niedzieli
było niezwykłe spotkanie górników z mamą księdza Popiełuszki,
która przyjęła gości ze Śląska w
rodzinnym domu. Mama księdza
Jerzego w niezwykle błyskotliwy i
dowcipny sposób odpowiadała na
pytania górników. Do spotkania
doszło dzięki zabiegom miejscowego oddziału Akcji Katolickiej.
MJ

Delegacja górniczej
„S” w pełnym składzie.
(fot. Marek Jurkowski, SG)

Wielkie grzybobranie
Emeryci z „Solidarności” przy KWK „Wujek” jesiennymi wyjazdami na grzyby zakończyli tegoroczny sezon turystyczny. Celem wyjazdów były lasy w okolicach Olesna - zagłębie borowików i podgrzybków. Przewodniczący Koła Ryszard
Doroba po ostatnim wyjeździe stwierdził, że nie pamięta tak zdrowych i dorodnych borowików. Sam mógł pochwalić
się borowikiem o wadze 65 dag!
Na zakończenie roku emeryci z „Wujka” planują wyjazd na pielgrzymkę rodzin górniczych do Częstochowy, a także
„karpiowe zakupy” w nadleśnictwie w Żorach.
jm
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